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 عنوان پروژه:

آپوپتوز در  ریمس یژن ها انیبر ب 3 -با دانه بذرک اکسترود شده بعنوان منبع امگا هیتغذ ریتاث

 سانن شکم اول یبزها

 

 960814-95014-125-13-13-12 :پروژه شماره مصوب

 

  هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرح)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئول نام و نام

 ابوالحسن صادقي پناه دگي مجري/مجريان:اخانونام ونام

 ملیحه کمالپور -نادر اسدزاده -ي بارفروش يجواهر يهدخانوادگي همكاران:  نام و نام

 موسسه تحقیقات علوم دامي کشور محل اجرا:

 1396 شروع:تاريخ 

 ماه 6سال و  2 مدت اجرا:

 ناشر: 

 شمارگان)تیراژ(:

 تاريخ انتشار: 

در مرکز اطالعات و مدارك     58967 با شماره              18/11/99 اين اثر در مورخ 

 علمي کشاورزي به ثبت رسیده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ بالمانع است. هايمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 

 

 

 

 



 دهیچک

 ريهاي موثر در مسژن بيان الگوي بر 3-بعنوان منبع اسيدچرب امگا دانه كتان به منظور بررسی تاثير مصرف

راس ماده بز  3۰تعداد  ،شکم اول شناختی آن در بزهاي شيريسلولهاي پستان و پارامترهاي بافت يسآپوپتوز

از دو ماه مانده شدند.  ميتقس یراس ۱۰خود بودند، به سه گروه  یآبستن نيدوم اول مهيكه در ن از نژاد سانن جوان

 افتيدر ی مکملفاقد هر گونه منبع چرب ايرهيج ی،منف هدگروه به عنوان شا کبه زايش تا چهار ماه پس از آن، ي

و گروه سوم دانه كتان اكسترود شده را  نداشباع )شاهد مثبت( بود ی مکملكننده چرب افتيگروه دوم در ،كردند

 شيدو ماه پس از زا ش،يساعت بعد از زا 3۶ یال ۲۴كردند. از هر سه گروه در  افتيدر 3-امگا چربی به عنوان منبع

يک نمونه جهت مطالعات بافت شناختی  .بافت پستان گرفته شداز  نمونه ، در هر بار دوشيماه پس از زا ارو چه

به مطالعات بيان ژن  cDNA تهيه و یبافت پستان RNAجداسازي ي شد و نمونه ديگر پس از در فرمالين نگهدار

شناختی مطالعات بافت .رفتيصورت پذ مرهايپرا یطراح، Real-Time PCRبه منظور انجام  و شد ص دادهاختصا

كننده شير را افزايش درصد و مساحت سلولهاي اپيتليال پستان بعنوان واحدهاي ترشح  3-نشان داد كه مکمل امگا

بعنوان  BCL-2/BAX يهاژن انياول نسبت ب يريگدر زمان نمونهآزمايش بيان ژن،  جيبا توجه به نتا می دهد.

 یشيهاي آزماگروه نيدوم ب يريگبود. در نمونه شترياز گروه شاهد مثبت ب 3-در گروه امگاشاخص ضدآپوپتوتيک، 

 كه يک ژن ضدآپوپتوتيک  BCL-2 ژن انيب زانيم ومس رييگدر نمونه .وجود نداشت يداریمعن ياختالف آمار

از دانه كتان اكسترود شده،  تفادهنشان داد كه اس جينتا نيا داشت. يداریمعن كاهش ،شاهد مثبت  در گروهاست، 

در بافت  اترييتغ دهد كه با مشاهدهو چربی اشباع آن را افزايش میكاهش  را پستان ميزان آپوپتوزيس سلولهاي

تاييد می شود. بر اين اساس پيشنهاد می شود براي كاهش آپوتوزيس سلولهاي پستان و افزايش  نتايجاين پستان 

 .در جيره آخر آبستنی و شيردهی ماده بزها استفاده شود 3-توان توليد شير در ماده بزها از منابع امگا

 بيان ژن، 3-، امگاآپوپتوزيس غده پستان، بز شيري، ی:دیکل کلمات

 


